
 

еорги Бързаков е на 27 години от 

София. Завършва бакалавърската 

си степен през 2017 г. като "Отличник на 

випуска". Продължава обучението си в 

същото професионално направление в 

магистърската програма „Връзки с 

обществеността в бизнеса“, в която също се 

дипломира с отличен успех. Изказва 

специални благодарности на научния си 

ръководител гл. ас. д-р Милена Янкова, за 

професионализма, педагогическия подход 

и напътствия, без които високите резултати 

и успехи не биха били възможни. 

Паралелно с обучението си Георги се 

занимава с баскетбол на професионално 

ниво. В същия период играе за „Академик“- 

Благоевград, „Академик“ – Пловдив, а след 

това и за БК „Рилски спортист“ –  Самоков 

и БК „Спартак“ – Плевен. Въпреки 

множеството постоянни пътувания и 

мачове в и извън страната, успява да 

съчетае обучението с професионалните си 

ангажименти. За да бъде успешен, 

изключително важна роля изиграва 

семейството, което го подкрепя 

безрезервно. Затова е благодарен на 

родителите и близките си за помощта, 

която му оказват през годините.  
След дипломирането си работи една 

година като професионален баскетболист, 

но решава да потърси промяна в кариерната 

си реализация. Продължава отново в 

сферата на спорта в една от най-големите 

световни компании - Genius Sports. Стартира 

трудовия си стаж на  половин щат като  

 

 

„Анализатор на 

спортни данни“ 

в реално време 

на най-големите 

спортни лиги в 

света. В рамките 

на първите 3 

месеца, успява 

да спечели 

наградата "Служител на месеца" в 

компанията и се издига до по-високо ниво в 

йерархия  – „Team Leader и Supervisor“ на 

пълен работен ден. През следващите две 

години и половина ръководи екип от 5 – 6 

анализатори, контролира работата на 

повече от 10 човека на смяна. Отговаряйки 

за развитието на анализаторите в екипа, 

ежедневната комуникация с колеги от 

международните офиси и клиенти, Георги 

успява да използва натрупаните знания и 

опит от обучението си в университета. 

Усилията в намирането на нестандартни 

творчески решения, желанието да си 

полезен за екипа и стремежът да свършиш 

работата навреме са възнаградени и 

оценени – получава наградата за 

“Супервайзър на тримесечието”, която е 

една от най-високите като признание в 

българския офис на компанията.  

В началото на 2022 година, получава 

предложение да заема ролята на KYC Тeam 

Leader в една от най-големите компании в 

света на криптовалутите – Crypto.com. KYC 

е т.нар. Know Your Customer  (Познавай  
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клиента си) процес, който отговаря за 

проверката на абсолютно всички данни на 

клиента. Екипът, с който работи се 

увеличава на 13 анализатори, но опитът, 

който е натрупал, му позволява да се справи 

отлично в работата си. Секретност, 

отговорност, сигурност, силни 

изследователски и аналитични умения, 

както и  внимание към детайлите и опит в 

предоставянето на иновативни и 

проактивни решения в работата са 

безпорните качества за тази позиция. 

Естеството на работа се състои в  

преглеждане на документи за самоличност, 

проверки за криминално минало и/или 

политически връзки на всички клиенти, 

регистриращи се за услугите на 

компанията.  

В средата на месец юни се разделя с 

компанията, поради независещи от него 

обстоятелства и бизнес-ориентирани 

решения, предизвикани от кризата на 

пазарите в световен мащаб. 

„В момента съм в период на 

усъвършенстване на професионалните 

ми качества и умения и разширяване на 

кръгозора на експертизата ми, като се 

заех с обучение в сферата на Product 

Ownership и Project Management. С оглед 

бързото развитие на дигиталния  свят, 

считам че е много важно един 

професионалист, търсещ дългосрочно 

развитие на ръководни позиции да има 

отлична подготовка, знания и развити 

технически умения, които да съчетава с 

мениджърските си качества. Това е 

моята основна мотивация за смяна на 

попрището“,  споделя Георги Бързаков. 

Междувременно, от лятото на 2019 

година до днес, изпълнява ролята на 

студиен анализатор за двете най-големи 

спортни телевизии в България – „Диема 

Спорт“ и „Макс Спорт“. Константното 

високо ниво на коментари и анализи му 

дават възможност да подпише договор с  

 

 

телевизиите, което е голямо признание за 

работата в тази сфера.  

„Това е нещо, с което истински се 

гордея, тъй като е тясно свързано с 

обучението ми по специалността, 

професионалния опит и знания в 

спортната сфера. Успявам да 

демонстрирам, че двете неща могат да 

се съчетаят и да донесат истинско 

удовлетворение и развитие в кариерен 

план.“ 

Съветът, който дава на настоящите и 

бъдещи студенти е да не се отказват от 

мечтите, които истински желаят, колкото и 

трудно да изглежда понякога. 

Образованието е от невероятно значение за 

всеки човек и то може да бъде 

основополагащо в развитието му като 

личност и като специалист във всяка една 

сфера. Югозападният университет и 

конкретно катедра “Връзки с 

обществеността” разполага с преподаватели 

и специалисти от най-високо ниво, които 

освен професионалисти са и чудесни хора. 

Георги Бързаков изказва благодарност и 

уважение не само към преподавателите си, 

но и към служителите Лиляна Митрева и 

Ива Мездричка от катедра “Връзки с 

обществеността”, както и на Елена 

Балабанска, които винаги са подхождали с 

разбиране и подкрепа във всяка една 

ситуация, в която е изпадал, заради 

спортните си ангажименти и обучението. 

„Това бе безценна подкрепа за мен, 

тъй като приемах обучението си 

изключително сериозно и не исках то да 

„страда“ за сметка на професионалното 

ми развитие. Чувствам се горд и 

удовлетворен, че съм възпитаник на 

Югозападния университет „Неофит 

Рилски“! С умиление си спомням за 

прекрасните години, прекарани в 

Благоевград”, споделя Георги. 
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В заключение: „Колеги, всеки може 

да направи смислена и удовлетворяваща 

го кариера стига да има определена цел и 

да се движи в правилната за него посока. 

Затова  разгледайте и се възползвайте от 

възможностите, които университетът 

предлага в избраната от Вас област. Тук 

е разковничето за успешно кариерно 

развитие“.  
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